
Aquest informe anual detalla les troballes de l'USTR de més de 100 socis comercials després 

d'una important investigació i un major compromís amb les parts interessades. Els elements clau 

de l'informe 2022 especial 301 inclouen: 

La revisió especial 301 d'Ucraïna s'ha suspès a causa de la premeditada  i no provocada nova 

invasió d'Ucraïna al febrer de 2022. 

L'USTR realitzarà una revisió fora del cicle de Bulgària per avaluar si Bulgària avança 

materialment en la seva investigació i en la persecució de casos de pirateria en línia, en particular 

la seva incapacitat per adoptar proves de mostreig en casos penals. 

El període de revisió del 2022 Special 301 va tenir lloc durant la pandèmia COVID-19, la major 

crisi de salut mundial en més d'un segle. L'Administració de Biden-Harris dona suport a una 

exempció de les proteccions IP per a vacunes COVID-19 en virtut de l'Acord de l'Organització 

Mundial del Comerç (OMC) sobre els aspectes relacionats amb el comerç dels drets de propietat 

intel·lectual (Acord sobre els ADPIC). L'USTR està treballant intensament per a facilitar un 

resultat sobre IP que pugui aconseguir un consens entre els 164 membres de l'OMC per a ajudar 

a posar fi a la pandèmia. Els Estats Units continuaran col·laborant amb els membres de l'OMC 

com a part de l'exhaustiu esforç de l'Administració Biden-Harris per aconseguir el major nombre 

possible de vacunes segures i eficaces per al major nombre possible de persones. 

Els Estats Units estan supervisant de prop el progrés de la Xina en l'aplicació dels seus 

compromisos en el marc de l'Acord Econòmic i Comercial entre els Estats Units i la Xina (Acord 

de la primera fase). En 2021, la Xina va promulgar esmenes a la Llei de Patents, la Llei de 

Copyright i la Llei Penal, així com altres mesures destinades a abordar la protecció i l'aplicació 

de la IP. Encara que els titulars de drets han acollit amb satisfacció aquests esdeveniments, 

continuen plantejant preocupacions sobre l'adequació d'aquestes mesures i la seva aplicació 

efectiva, així com sobre qüestions de llarga durada com les marques de mala fe, la falsificació i 

la pirateria en línia. A més, les declaracions dels funcionaris xinesos que vinculen els drets d'IP a 

la dominació del mercat xinès continuen suscitant fortes preocupacions. 

Diversos socis comercials van continuar avançant en la protecció i l'aplicació de la IP mitjançant 

la promulgació de grans reformes legals i la unió dels tractats internacionals d'IP. Per exemple, 

els Emirats Àrabs Units van promulgar noves lleis de propietat industrial, marca comercial, drets 

d'autor i Ciberdelicte el 2021. L'esmena de Xile a la seva Llei de Propietat Industrial va entrar en 

vigor al gener de 2022. Les esmenes de la llei japonesa sobre marques van entrar en vigor a 

l'abril de 2022. Kiribati, Uganda i Vietnam van accedir al Tractat d'Oficines i Fonogrames de 

l'Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (WIPO) i al Tractat de Copyright de la OMPI, 

conegut col·lectivament com els tractats d'Internet de la OMPI. 

Les preocupacions per l'agressiva promoció de les polítiques de la Unió Europea sobre les seves 

indicacions geogràfiques excloents (IG) persisteixen. Els Estats Units continuen el seu intens 

compromís en la promoció i protecció de l'accés als mercats estrangers per als exportadors de 

productes que s'identifiquen amb noms comuns o comercialitzats sota marques registrades 

anteriorment. Els Estats Units també estan preocupats per la transferència de gran part del 

procés de revisió de les sol·licituds GI als Estats membres de la UE i la reducció dels períodes de 

temps per a oposar-se al registre d'una GI que forma part de la Política Agrícola Comuna de la 

UE, adoptada en 2021 i que entra en vigor en 2023. 

L'informe també destaca els progressos realitzats pels nostres socis comercials per a resoldre i 

abordar les qüestions d'IP que preocupen els Estats Units: 



Kuwait ha estat retirat de la llista de vigilància enguany per realitzar progressos continus i 

significatius en les preocupacions que les parts interessades s'identifiquen amb l'aplicació de la 

IP i la transparència. Per exemple, el Ministeri de Comerç i Indústria i l'Oficina de Drets d'autor 

van crear portals en línia per racionalitzar la presentació d'informes de marca i violació de drets 

d'autor, respectivament. Kuwait també va augmentar el compromís i la transparència a través 

de reunions del Grup de Treball de Propietat Intel·lectual dels Estats Units-Kuwait Trade and 

Investment Framework Agreement (TIFA). 

L'Aràbia Saudita ha estat eliminada de la Llista de vigilància de la Prioritat enguany a causa de 

les mesures que l'Autoritat Saudita per a la Propietat Intel·lectual va prendre per publicar els 

seus procediments d'aplicació de la IP; augmentar l'aplicació contra els productes falsificats i 

piratejats i el contingut piratejat en línia; crear tribunals especialitzats d'aplicació de la IP amb 

jutges entrenats i línies de temps accelerades; dur a terme una forta consciència IP, divulgació, 

formació i suport; crear un comitè centralitzat per coordinar les accions d'aplicació de la IP a 

través de múltiples autoritats; i formar especialistes d'IP en 76 autoritats diferents per 

augmentar el compliment de les lleis IP. 

Romania ha estat retirada de la llista de vigilància enguany a causa de l'adopció de mesures 

significatives per a millorar la protecció i l'aplicació de la IP. Aquestes accions inclouen el 

nomenament del seu primer coordinador nacional d'aplicació de la IP, l'establiment d'un nou 

departament de la policia econòmica dedicat a casos de pirateria en línia, la dedicació d'oficials 

addicionals a les investigacions IP, i el Departament de Coordinació de la Propietat Intel·lectual 

del Fiscal General, la coordinació de les sessions de grups de treball IP. 

El Líban s'ha retirat de la llista de vigilància enguany. Els accionistes no han plantejat 

preocupacions significatives sobre la protecció o l'aplicació de la IP durant la revisió especial 

301. 

Antecedents 

L'informe "Special 301" és una revisió anual de l'estat global de la protecció i l'aplicació de la 

IP. L'USTR duu a terme aquesta revisió de conformitat amb l'article 182 de la Llei de Comerç de 

1974, modificada per la Llei de Comerç i Competitivitat d'Omnibus de 1988 i la Llei d'Acords 

Rounds de l'Uruguai. 

L'USTR va revisar més de cent (100) socis comercials per a l'Informe Especial 301 d'enguany, i 

va col·locar vint-i-set (27) d'ells en la Llista de vigilància de la Prioritat o Llista de vigilància. La 

revisió especial 301 d'Ucraïna s'ha suspès a causa de la premeditat i no provocada nova invasió 

d'Ucraïna al febrer de 2022. 

En l'informe d'enguany, els socis comercials de la llista de vigilància de la prioritat presenten 

les preocupacions més importants d'enguany respecte a la insuficient protecció de la IP o 

l'aplicació o accions que, d'una altra manera, limiten l'accés al mercat de les persones que 

depenen de la protecció de la propietat intel·lectual. Set països, Argentina, Xile, Xina, Índia, 

Indonèsia, Rússia i Veneçuela, estan a la llista de vigilància de la prioritat. Aquests països seran 

objecte d'un compromís bilateral especialment intens durant l'any vinent. 

Vint socis comercials estan en la llista de seguiment, i mereixen atenció bilateral per abordar 

els problemes IP subjacents: Algèria, Barbados, Bolívia, el Brasil, Canadà, Colòmbia, República 

Dominicana, Equador, Egipte, Guatemala, Mèxic, Pakistan, Paraguai, Perú, Tailàndia, Trinitat i 

Tobago, Turquia, Turkmenistan, Uzbekistan i Vietnam. 



 

A més, les Revisions fora de l'escola ofereixen l'oportunitat d'abordar i solucionar aquestes 

qüestions mitjançant un major compromís i cooperació amb els socis comercials i altres parts 

interessades. L'USTR va anunciar una revisió de Bulgària fora del cicle. 

 


